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När ni tagit emot bokningsbekräftelsen, förbinder ni er till att ha läst och kommer att följa 
hyresreglerna i detta dokument. 

Hyresregler 
Hyresgäst/ansvarig ledare ska närvara under hela aktiviteten och ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalen. 
Densamma ska lämna lokalen sist, släcka alla lampor och ansvara för att lokalen är tom och iordningsställd samt att 
ytterdörrar och fönster är låsta. 

Standardmöbleringen på kulturscenen är 200 stolar i biosittning (vilket också är maxtantal sittande i lokalen). 
Maxantal i lokalen (publik del, scen och loger) är 350 personer. Stolarna ska vara kopplade med varandra, så att det 
vid utrymning är lätt att ta sig ut. Annan möblering, med bord och/eller stolar, ska kommuniceras och bokas i 
samband med bokningsförfrågan. Tänk på att boka tid för iordningsställande av lokalen, för vaktmästaren, samt för 
er egen förberedelsetid, före och efter. 

Rökning och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet på hela skolans område. Pälsdjur får inte vistas i lokalen. 
Nötter och mandlar är inte tillåtet alls på kulturscenen och skolan då det finns allergiska elever på skolan. Starka 
dofter (t.ex. parfym och andra kosmetiska produkter) ska också undvikas med tanke på att de också kan vara 
allergiframkallande.  

Fel och brister i lokalen (trasiga glödlampor och dylikt) ska meddelas via e-post till kontakt@kavlinge.se snarast 
möjligt, så att vi ska kunna åtgärda dem innan nästa hyresgäst på kulturscenen. 

Vid eventuella skador/skadegörelse i lokalen kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig. 

Kävlinge kommun hyr ut lokaler under förutsättning att uthyrningen inte befaras leda till störning av ordning eller 
förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan förhindra uthyrning kan vara att Kävlinge kommun befarar 
brottslig verksamhet, till exempel hets mot folkgrupp, att Kävlinge kommun befarar störning av ordningen kring 
uthyrningen ifråga, till exempel demonstration eller fylleri eller att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats av 
den som önskar hyra lokalen.  

Hyra 

För aktuella hyrestaxor, se Lokalhyror för kulturlokaler, se kommunens hemsida www.kavlinge.se Faktura skickas 
halvårsvis. Det går inte att boka kulturscenen för privata sammankomster. 
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Bokning 
Lokalen och visningar av den bokas genom Kontakt Kävlinge, tel. 046-73 90 00, e-post kontakt@kavlinge.se   
Bokningsförfrågan görs via hemsidan www.kavlinge.se/bokalokal där man också kan se vilka tider som är lediga. 
Bokningsförfrågningar ska skickas senast 2 vardagar för önskad tid. 

Kom ihåg att avboka ifall era planer ändras. Oavbokade tider faktureras. 

Nycklar och larm 
Nycklar hämtas ut hos vaktmästare på Korsbackahallen. Återlämning av nycklar ska ske så fort som möjligt efter 
uthyrningen till vaktmästarna, gärna omedelbart efter avslutad aktivitet eller senast på morgonen dagen efter 
uthyrning (om inget annat är överenskommet). Larmet ställs in efter er bokade tid så stanna inte kvar i lokalen längre 
än ni har bokat. Vill ni ändra er bokade tid, kontakta Kontakt Kävlinge under kontorstid, innan er bokningstid har 
startat. Stannar ni kvar längre än bokat och larmbolaget gör en uttryckning, betalas kostnaden för detta av er. 

Hela skolan är avlarmat under er vistelse på Kävlinge kulturscen, så lås enbart upp en dörr i taget och håll den 
bevakad om den är öppen. 

I huset finns endast ett utrymningslarm vilket innebär att man själv ska ringa 112 vid behov. 

Du som hyresgäst är ansvarig för att vidarebefordra information om nödutgångar och brandsläckare till personer i 
huset. OBS! Det är strängt förbjudet att blockera nödutgångarna med möbler, rekvisita eller annat! 

Kommunhusets och Kontakt Kävlinges öppettider: måndag 08.00-16.30, tisdag 08.00-17.00, onsdag 08.00-16.30, 
torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-15.00. Dag före helgdag, samt dag före midsommar-, jul- och nyårsafton, är 
kommunhuset öppet 08.00-12.00, liksom fredagen efter Kristi Himmelsfärdsdag. Observera att det är särskilda 
öppettider på sommaren, se www.kavlinge.se för information. 

Kontaktuppgifter till Kontakt Kävlinge: Telefon: 046-73 90 00. Fax: 046-73 91 35. E-post: kontakt@kavlinge.se   

Telefonnummer till vaktmästarna på Korsbackahallen: 0709-73 92 85. 

Telefonnummer till vaktmästaren på Korsbackaskolan: 046-73 94 04. 

Om Kävlinge kulturscen 

Kävlinge kulturscen ligger i Korsbackaskolan, adress Sunnanväg 4 i Kävlinge. Ingång till kulturscenen är skolans 
ingång där det finns en skylt ”Kävlinge kulturscen”, på långsidan närmast idrottshallen. 

I stolsförrådet finns det två ställ med galgar som kan rullas ut i foajén på kvällar och helger. 

Det finns duk, projektor och teknikskåp på sidoscen för myggor och mikrofoner. En snabbguide för att kunna 
använda mikrofoner och myggor finns på teknikskåpets dörr. Ange vid bokning om ni önskar använda er av någon 
teknik. 

På scenen finns en flygel. Det finns tillgång till 32A el. Det finns dessutom 4 respektive 3 uttag på vardera sida av 
scenen fördelade på två 10 A grupper. Därutöver finn en minicentral vid sidan av scenen vid trappan ner till logerna 
på separat grupp, med många 10 A uttag. 

På backstage finns ett litet kök med kyl, mikro, vattenkokare och kaffekokare. I köket gäller det att man diskar, torkar 
och plockar undan det man använt. Lämnar inget i kylskåpet. Plast- och tomflaskor ska ni ta med er när ni går om ni 
har med er sådana till huset, likaså hushållsavfall. 

Sopborste/-skyffel finns på backstage. 

Publikplatserna nås med en handikapphiss. 

Parkering 
Parkering finns mellan skolan och Storgatan, nedanför idrottshallen, samt vid Olympiaskolan på Sunnanväg. 
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Felanmälan  
Kontaktuppgifter vid fel i lokalen efter kontorstider: 

Fastighetsjour, Jourtid 16.00–07.00 vardagar, 00.00–24.00 helger 

El: Emil Lundgren 0706-40 79 40 

VVS: VIS 0706-98 53 71 

Securitas fastighetsjour 040-28 20 50. Alla frågor, även el och vvs ifall man inte skulle få svar vid ovanstående 
nummer. 

Bilder 
Salong och scenen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Salongen med ingången från skolans foajé längst bak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknikskåpet på sidoscen 
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